Bewonersbrief
Zaaknummer : 176580
Datum : 17 december 2021

Aan alle bewoners van de Koningsdijk, Mauritsstraat,
Van Liedekerkestraat 38-44, Pottebakkerstraat 12-66,17-71 en
83-99, Koningin Emmastraat, Prins Clausstraat,
Wilhelminakanaal-Oost, Julianalaan
Uitnodiging 10-minutengesprek donderdag 20 januari 2022
Ontwerp herinrichting Koningsdijk
In de bewonersbrief van 14 september jl. deelden wij al met een aantal van u dat het ontwerp voor de
herinrichting van de Koningsdijk door het college van burgemeester en wethouders moest worden
vrijgegeven voor de inspraak. Inmiddels heeft het college de reactienota vastgesteld en het ontwerp
vrijgegeven voor inspraak. De reactienota en het aangepaste ontwerp kunt u vinden op het
ideeënplatform van de gemeente via https://bit.ly/3CoLlEV. Ook kunt u het ontwerp op het stadhuis
bekijken (bij de balie). Tijdens de inspraakprocedure die loopt van 20 december 2021 tot en met
30 januari 2022 heeft u de mogelijkheid om officieel op het ontwerp te reageren via
https://bit.ly/3CoLlEV. Ook organiseren we in deze periode 10-minutengesprekken voor alle direct
belanghebbenden die vragen hebben over het ontwerp. Ons doel is om zo samen met u te komen tot
een breed gedragen ontwerp voor de herinrichting van de Koningsdijk.
Uitnodiging 10-minutengesprek
Wij willen alle direct belanghebbenden de mogelijkheid bieden om vragen te stellen. Normaal
gesproken doen we dit door een bijeenkomst of inloopavond te organiseren. Vanwege de huidige
corona maatregelen kan de voorgenomen klassieke inloopavond helaas niet doorgaan. Als alternatief
bieden we u graag 10-minutengesprekken aan. Zo kunnen we persoonlijk met u in gesprek gaan om
uw vragen te beantwoorden en toch 1,5 meter afstand aanhouden. Deze 10-minutengesprekken
vinden plaats op donderdag 20 januari tussen 13.00 en 16.30 uur op het stadhuis. Om drukte te
voorkomen, werken we enkel op afspraak. We willen u daarom vragen om uiterlijk woensdag
12 januari uw vragen en voorkeurstijdstip aan ons door te geven. Dan zorgen wij ervoor dat we
voldoende tijd voor u inplannen om uw vragen te bespreken.
Aanmelden 10-minutengesprek
Indien u deel wilt nemen aan het 10-minutengesprek op 20 januari, kunt u zich tot en met 12 januari
aanmelden door een e-mail met uw vragen en voorkeurstijd (tussen 13.00-14.00 uur, 14.00-15.00 uur,
15.00-16.00 uur of 16.00-17.00 uur) te sturen naar jolanda.de.boer@oosterhout.nl. Wij zullen u dan
uiterlijk 17 januari aanvullende informatie sturen voor het 10-minutengesprek zelf.

Hopelijk tot 20 januari en met vriendelijke groet,
Projectgroep Koningsdijk

